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Ce ne vor aduce nouele alegeri?
Face o impresie de tot curiosă, 

ca se nu cjicem stranie, când în
tr’o parte a foilor românesc! dela 
noi se vorbesce de viitorele alegeri 

’.letale ca de un eveniment, care ar 
pute să ne aducă nouă Românilor 
asupriți ceea-ce de flece an! mai 
bine înzadar dorim: reculegerea 
nostră pe terenul luptelor politice- 
naționale. Și mai curios apare când 
amintitele fbi se pbrtă cu speranța 
că chiar guvernul Tisza-Berzeviczy 
va da Românilor acesta posibilitate 
de a-se reculege, liberându-i deocam
dată de cătușele ordonanțelor lui Hie- 
ronymi.

Ce s’a întîmplat ca să fim în 
drept a aștepta o schimbare atât de 
favorabilă a situațiunei nostre poli
tice de la nouele alegeri dietale?

S’a împlinit ore vechiul postu
lat al Românilor de a se reforma 
legea electorală și a li-se da și lor 
dreptul electoral, care a fost aprope 
cu totul monopolisat de elementul 
de la putere? Ori ni-a succes ore 
după atâta timp s§ convingem pe 
adversarii noștri, că încercările lor 
le a ne sugruma vieța națională 
iunt și remân absurde și zadarnice 
și că pentru ei’ nu pbte fi lucru mai 
cuminte, decât a păși cât mai cu
rând pe calea bunei înțelegeri și a 
căuta se se asigure de sprijinul nos
tru printr’un regim de dreptate și 
de libertate?

Nimic din tote aceste nu s’a în
tîmplat, der în schimb s’a petrecut 
ceva diametral opus: maghiarismul 
violent a declarat resboifi pe vieță 
pe morte nu numai nisuințelor nos
tre politice-naționale, ci chiar și ce
lor culturale și economice și parla
mentul, majoritatea dimpreună cu 
minoritatea lui maghiară, a salutat 
cu aprobări entusiaste planul urzit 
de guvern în contra esistenței șco- 
lelor nostre.

In loc se ni-se dea putința de 
a ne reculege câtuși de puțin după 
un regim atât de îndelungat de a- 
suprire și de terore, națiunea nostră 
se vede mai nedreptățită și mai pri
gonită de cât ori și când.

Și acesta crudă realitate să fie 
în ajun de a dispărâ ca prin farmec, 
de a face loc unei situațiuni mai 
bune și mai suportabile pentru noi, 
în scurtul timp de o lună cu oca- 
siunea nouelor alegeri, ce le va con
duce cabinetul Tisza?

Cu multe povești și naive spe
ranțe fără de nici un temeiu a fost 
încurcat și amețit și pănă acuma 
poporul nostru, der ceea ce i-se o- 
fere acuma de cătră unele ființe po- 
litisante din sinul seu trece peste 
bote câte s’au vecjut și esperiat în 
.te cut.

Se privim înse și la reversul 
medaliei. Vedem într’o foie română 
le la noi, care după relațiunile ei ar 
trebui se fie ceva mai bine infor
mată despre cele ce se petrec în 
,vilâgul unguresc”, vorbindu-se de 
posibilitatea ca „alegerile ce vin se 
ie găsescă erăși într’un partid pu

ternic național, ca linie de conduită 
bine stabilită”.

E vorba aici de nisce alegeri, 
ce se vor face peste vr’o patru săp
tămâni c’un aparat de putere cum 
nu s’a mai pomenit în Ungaria, și 
în acest scurt interval foia din ces- 
tiune crede, că se va petrece acea 
„reînchiegare într’un partid puternic 
național”.

Cine nu ar dori, cine nu s’ar 
bucura din suflet să vadă pe Ro
mâni închegați într’un mănunchiu 
puternic ca nicl-odată? Der decă 
e vorba de reînchegare atunci de 
ce să nu fie partidul nostru națio
nal de la 1881 acela, a căruia re
culegere să o dorim, de ce se vor
besce de „un partid național cu li
nie de conduită bine stabilită”, ca 
și când partidul nostru de la 1881, 
care a dat probe de tăria lui și le 
dă pănă în cjiua de ac|I sub regi
mul terbrei, n’ar fi avend o linie de 
conduită bine stabilită?

Decă e vorba să se casseze or
donanțele lui Hieronymi — unii glu
meți spun, că acesta s’a pus în ve
dere de Tisza numai după alegeri 
— atunci de ce se mai umblăm cu 
alt partid, care să aibă altă liniă de 
conduită, de ce să nu stăm și per
severăm pe lângă partidul ce’l avem, 
pentru care am luptat și am suferit 
atâta de mult?

Și decă e vorba de convocarea 
„conferenței naționale” care „să de
creteze poporului român, că ce are se 
facă”, atunci noi nu cunoscem și nu 
putem recunosce altă conferență na
țională decât aceea a partidului na
țional, ce stă pe basa programului 
de la 1881.

O „conferență națională” con
vocată cu înalta voie a guvernului 
însă nu ar putâ ave nici-odată compe
tența de a decreta poporului român 
ce are să facă.

Brașov, 13 (26) Decemvrie.

Convenția comercială cu Ger- 
mania. Era decis, ca între 20—25 Nov. 
se se pună la ordinea dilei în camera ro
mână convenția comercială ca Germania, 
adecă după câteva fiile de la ruperea ne
gocierilor între Germania și Austro Un
garia. In aceeași di urma se se discute 
convenția și în „Reichstagul” german. 
Guvernul vienes făcând demersuri la Ber
lin pentru reluarea negocierilor, d-1 conte 
Biilow, la o întrebare ce i-s’a adresat în 
Reichstag, a răspuns, că este nevoit să 
amâne punerea la ordinea dilei a conven
țiilor comerciale cu Rusia, Italia, România, 
Belgia și Elveția pănă la terminarea nego
cierilor cu Austro-Ungaria, care a reîn
ceput negocierile prin delegați anume 
trimiși la Berlin. „Reichstagul” fiind în 
vacanță și neîntrunindu-se pănă la 10 Ia
nuarie stil nou, firesce că cercurile poli
tice din Berlin sunt forte nedumerite a- 
supra stadiului actual al negocierilor. 
Spre a pune capăt acestei nedumeriri, 
contele Biilow a publicat un comunicat 
prin „Național Zeitung” din Berlin anun
țând că decă pănă la 31 Decemvrie st. 
n. nu se va pute stabili o înțelegere cu 
Austro-Ungaria, atunci Germania va de
nunța în acea di actuala convenție, pen

tru simplul cuvânt, că nu pdte ține în 
suspensiune convențiunile încheiate deja 
de astă-vară cu Rusia, Italia, România, 
Belgia și Elveția din causa unor negoci
eri interminabile cu Austro-Ungaria.

Este hotărît deci, ca t<5te convențiu
nile sus numite se se presinte „Reichsta
gului" german între 10—12 lauuarie.

Situația parlamentară în Româ
nia. In Urma demisiunilor, cari s’au pro
dus în sînul majorității, amândouă tabe- 
rile din partidul liberal se pregătesc de 
luptă. După diarnl „Cronica” Brătieniștii, 
ca și vechile cadre, se numără, își j'strîng 
rândurile și caută să alegă momentul în 
care se va da lupta cea mare. Din cabinet, 
după d-1 I. Brătianu, a demisionat și d-1 
C. Sloicescu, ministrul domeniilor. Cu tdte 
aceste d-1 Sturdza nu se gândesce de loc 
la o remaniere; va merge așa înainte. 
Când vor da însă lupta cea mare brătie
niștii? După tote probabilitățile, bugetele 
vor fi votate fără multă discuție. Brătie
niștii ar voi să combată bugetul ministe
rului de interne, cerând ștergerea sporu
lui de 1,400.000 iei, spor înscris pentru 
aplicarea 'legei comunale. Persone din 
apropierea d-lui Sturdza spun însă, că pri
mul ministru, pentru a înlătura acesta 
eventuală piedecă ce vor să i-o pună bră
tieniștii, va pune la vot bugetele în 
bloc. Lupta cea mare, între cele două ta
bere, se pare că va fi pe cestiunea con- 
vențiunilor comerciale, pe cari nemulțu- 
miții se dice, că ar fi hotărîți să le res
pingă. Ast-fel, deci, e forte cu putință ca 
imediat după votarea bugetelor, se urmeze 
disolvarea camerelor.

Congregația comitatului Albei- 
inferiore s’a ținut la 20 Dec. în Aiud. 
La ordinea dilei erau mai ales 2 puncte 
politice, cari au atras atențiunea membri
lor români, ca să iee parte în număr mai 
mare la acesta congregațiune: 1) Se pro
punea a se vota încredere guvernului 
Tisza în actuala situație politică. 2) Cir
culara comit. Târnava-mică, prin care se 
cere aprobarea propunerii păcătdse, ca re- 
ligiunea se se predea unguresce în tote 
școlele de stat. Au luat parte la congre
gație vre-o 20 membri români, între cari: 
1. M. Moldovan, canonic-preposit în Blaș, 
Dr. Iuliu Maniu, advocat, Ștefan Pop, can., 
Ioan F. Negruțiu, Dr. Ioan Rațiu, profe
sori’ din Blașiii, Ariton Popa, preot în Bu- 
cium-Șasa, Ioachim Totoian, preot, Chiș- 
faiău, Enea P. Bota, preot Șard, Antonie 
Pop, proprietar Bucerdea, Aron Ghera- 
sim, protopop Petrilaca, Orăsan protopop, 
St. Iacob și alții.

La propunerea de încredere guver
nului, kossuthistii, prin prof. Fogarassy din 
Aiud au făcut contra-propunere, să se 
trecă la ordinea dilei. Românii n’au voit 
se se alăture nici la o parte, nici la alta. 
Dr. Iuliu Maniu, într’o vorbire mai lungă, 
întemeiată și energică, a motivat atitudi
nea Românilor. Propunerea de încredere 
s’a primit fără concursul Românilor. Față 
de propunerea religiunei în limba ma
ghiară au vorbit erăși Dr. Iuliu Maniu și 
Dr. I. Rațiu, profesor din Blaș, firesce tot 
românesce, S’a trecut peste ea la ordinea 
dilei.

Două proiecte de revisuire
a regulamentului.

Se scie, că contele Andrassy, în în
țelegere cu oposiția, a elaborat un plan de 
revisuire a regulamentului camerei, care 
deși nu modifică prea riguros regulamen
tul actual cura doresce Tisza, totuși es- 
cltide posibilitatea obslrucțiunei technice.

Când Andrassy s’a dus la Tisza, ca 
să-i arate planul său de reformă, acesta 
avea deja un alt plan, pe care i-l’a făcut 
cunoscut lui Andrassy, plan, pe care co
mitetul diriguitor al oposiționalilor, nu 
l’a admis. Etă ce se (ficea planul opo- 
siției:

1) Fie-oare ședință a dietei se începe 
cu ordinea de <ji. Nu se admit vorbiri îna
inte de ordinea dilei- Presidentul își face 
propunerile la finea ședinței.

2) Pe timpul cât se desbate un pro
iect de lege, ședințele se pot prelungi cu 
o oră, ceea-ce majoritatea pote s’o câră 
prin votare simplă. Dâcă 2/3 părți dintre 
deputați vor cere, camera pote decide, ca 
ședințele să fie de 10 6re în di pe timpul 
cât se desbate proiectul.

3) Trebue să se ordone ședințe se
crete prin votare simplă, decă o cer aces
ta 30 deputați presenți. Numai o ședință 
secretă se pdte ține într’o <}i, Si în șe
dința secretă pot să ia cuvântul numai pa
tru deputați.

Evident, că și pe basa acestei refor
me, se pute zădărnici obstrucțiunea te- 
chnică.

Oposiția a mai pretins un junctim 
între revisuirea regulamentului și reforma 
legii electorale, punând condiția, ca, noul 
regulament să între în vigore numai după- 
ce se va fi pregătit n<5ua lege electorală. 
Principiile fundamentale ale reformei par
iam entere ar fi:

1) Votarea după comune, respective 
după cercuri notariale. 2) Desființarea ta
xelor de cărăușie și de prevedere. 3) Nouă 
arondare a cercurilor electorale pe basa 
unei drepte proporțiuni numerice. 4) Lăr
girea dreptului electoral pe basa unui cens 
proporțional. 5) Menținerea și pe viitor a 
judicaturei curiale (care ar înceta în cu
rând./

Mișcarea electorală.
După zădărnicirea acțiunei de împă

care, s’a început în țera întrâgă mișcarea 
electorală. Guvernul nu mai puțin ca o- 
posiția s’au pus pe lucru și fac pregătirile 
necesare în vederea alegerilor. Comitetul 
diriguitor al partidelor oposiționale unite 
a ținut alaltăeri o conferență și a decis 
se apeleze la alegătorii oposiționali a-se 
organisa pentru campania electorală și 
a ține viu contactul cu comitetul cen
tral. Etă ce se dice în acest apel:

„Guvernul a atacat legea, ordinea 
de drept și constituțiunea. Pentru a res
pinge acest atac, partidele oposiționale 
trebue să se organiseze. Rugăm dec! par
tidele oposiționale din cercuri să se pre- 
gătescă de resistență, să se organiseze și 
se se pună cât mai curând în contact cu 
comitetul diriguitor ai oposiției aliate”.

Guvernul de altă parte și-a trimis 
corteșii și emisarii electorali în tdte păr
țile țării, ca să alimenteze printre alegă
tori curentul favorabil politicei sale. Parti
dul liberal guvernamental va pune candi
dați de ai săi aprope în t6te cercurile o- 
posiționale, chiar și acolo, unde n’are șan
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se de reușită. Diarele publică deja lungi 
liste de candidați. Printre aceștia vedem 
și pe vicarul episcopesc gr. or. de la 0- 
radea, Vasilie Mangra, care va candida 
în cercul Ceica cu program guvernamen
tal. iu cercul Pancota — spun foile un
guresc! — va candida probabil un Român, 
căci cercul este aprope curat românesc.

Pressa oposițională agită pe capete 
în fața alegerilor. Baronul Kaas Ivor scrie 
în „Magyarorszâg" un articol alarmant în 
care dice : „Cel ce nu e orb, vede ce se 
pregătesce. Camarila curții a hotărît să 
restabilescă în Austria și Ungaria auto
crația. Acesta nu o pote face în Austria 
pănă când în Ungaria esistă constituțiune, 
fiind-că pactul de la 1867 a condiționat 
și pentru Austria constituțiunea, care decă 
cade, Ungaria s’ar întorce la uniunea per
sonală și la 1848“...

Pe acest ton scriu și alte (Jiare opo
ziționale pentru a predispune și a alarma 
pe alegători contra partidului guverna
mental.

Din Senatul român.
Interpelația d-lui P. Grădișteanu în Ges

tiunea școlelor.

In ședința Senatului român din 23 
T)ec. n. d-1 senator P. Grădișteanu și-a 
desvoltat interpelarea sa cu privire la șco- 
lele unguresci din Bucuresci. In desvol- 
tarea interpelării sale — dice d-1 P. Gră
dișteanu — nu ura îl face să urce tri
buna, deore-ce consideră acdsta ca un 
defect din cele mai mari. „Ar fi însă o 
crimă să tolerăm ceea-ce se face în Bu
curesci, pe când frații noștri sunt perse
cutați în Ungaria".

In țera românescă întră nu mai pu
țin de 27 diare maghiare, pe oât timp de
bitul postai este detras în Ungaria aprope 
tuturor fiarelor din regat. Spre a ilustra 
șovinismul cj'arelor maghiare, citeză un pa- 
sagiâ dintr’un diar unguresc în care se 
dice între altele că: „numai ura nuîmpă- 
ofttă p6te b§ m&rescă o națiune; națiunea 
care nu pdte urî, nu scie să-și iubăscă 
patria!" Oratorul se întrebă, ce civilisație 
e' acesta ?

In continuare interpelantul arată, că 
în Ungaria sunt 12,686 comune, dintre 
cari 2981 române, 2711 slovace, 1114 ger
mane, 612 rutene și numai 4718 maghiare. 
„Și totuși Ungurii, cari au numai4718 co
mune, vor să maghiariseze 7968 comune 
locuite de naționalități". Er în România, 
unde Ungurii sunt în număr disparent, ei 
își fac mendrele. In Bucuresci sunt 2 școli 
maghiare, în cari nu se vorbesce și nu se 
învață românesce, în schimb însă sunt 
persecutați acei ce vorbesc în propria lor 
țeră românesce. Citeză, spre ilustrare, ca
șul când o fată dintr’o școlă ungurescă 
din Bucuresci, vorbind românesce, a fost 
luată la bătăi de colegele ei.

D-1 Grădișteanu cetesce apoi o scri- 
sore primită de la un Român din județul 
Băcău, în care se arată starea de plâns, 
în care se află Românii din acel ținut din 
causa Ciangăilor, cari fiind naturalisați 
se bucură de cele mai mari drepturi și 
nici habar n’au de limba românescă.

In schimb însă în Ungaria ce se în
tâmplă? Ministrul Berzeviczy lucrdză cu 
forță pentru maghiarizarea școlelor, voind 
să persecute limba maternă în șcălele 
susținute de frații noștri și de cele-lalte 
naționalități cu jertfe ne mai pomenite, er 
fiarele unguresci propovăduesc o ură ne
împăcată în contra tuturor naționalităților 
din Ungaria. Proiectul acesta caută să 
încătușeze și mai mult desvoltarea cultu
rală a Românilor. Interpelantul insistă mai 
pe larg asupra proiectului și-l critică as
pru. „Și Ungurii au fost odată sub jug 
străin — esclamă d-1 Grădișteanu — der 
nimeni nu s’a gândit vre-odată să le su
prime limba".

In contra acestui proiect al d-lui 
Berzeviczy — dice oratorul — a protes
tat episcopatul românesc din Transilvania 
și Ungaria. Citând un pasagiu din protes
tul episcopatului gr. or. român din Sibiiu 
dice: „Nu mă tem de acești omeni fal
nici ai Carpatului! Cu cât legea Berze

viczy este mai aspră, cu atât se va deș
tepta mai mult sentimentul național la 
frații noștri de peste Carpați" (Aplause).

înainte de a termina, oratorul rdgă 
pe d-1 ministru al cultelor se institue o 
comisie, care să întocmâscă programul 
unei serbări naționale în 1906, când se 
împlinesc 40 de ani de domnie a regelui 
Carol și 18 vecuri de la venirea Români
lor în Dacia.

Ministrul Haret declară, că interpe
larea d-lui Grădișteanu privesce pe doi 
miniștri. D-sa nu va răspunde, decât la 
cele ce-1 privesc personal, ca ministru de 
culte.

In cestiunea diferitelor diare cari caută 
să infiltreze ura pentru tot ce-i românesc, 
d-1 ministru dice că, întru cât ne privesce 
pe noi, nu cu ura am ajuns la gradul de 
desvoltare în oare ne găsim.

D-1 ministru declară, că Jîn șcdlaj din 
str. Polonă nu sunt admiși, decât numai 
fii de străini. In același timp spune, că 
mijlocele de control au fost prea slabe 
pănă acum, der dâcă de aci înainte se va 
pute constata vre-o neregularitate, sje va 
usa de mijloce mai eficace.

In cestiunea Românilor de origine un
gară din Moldova, d-1 ministru declară, 
că cu mijloce puține se vor pută în
ființa școli, unde să frecventeze copiii Ro
mânilor și copiii de străini.

D-1 Grădișteanu luând din nou cu
vântul declară, că n’a pus la îndoielă sen
timentele naționale ale ministrului de 
culte. La observația ce d-1 ministru i-a 
făcut, că o parte din interpelarea sa tre
buia adresată d-lui ministru de esterne, 
răspunde, că pentru o lege nu trebue in
tervenție diplomatică, ci d-lui ministru al 
cultelor îi incumbă datoria să useze de 
aceleași raijldce, ca și vecinii. Spune, 
că odată oe se semnaleză în plin parla
ment atâtea neregularități ce se întâm
plă în șcdlele pe cari le-a arătat, este 
sigur, că se vor lua măsurile cele mai 
grabnice.

-In țera asta, încheie d-sa, când este 
vorba de iubirea nemului, atât bătrânii, 
cât și tinerii trebue să fie la înălțimea 
lor și cu o iubire desinteresată să îmbră
țișeze pe toți Românii de pretutindeni.

Ședința se ridică la orele 4. ■
*

In camera deputaților este la ordi
nea dilei proiectului ministrului de culte 
cu privire la învățământul particular.

Concesiuni, pact ori pactări locale?

Cronicarul diarului „Budapesti Hir- 
lap" găsesce cu cale a aminti în revista 
politică de Crăciun a Ziarului și pretiqsele 
concesiuni ce le-ar fi făcut ministrul ipre- 
ședinte Tisza deputaților guvernamentali 
de naționalitate română cu privire la fon
dul lui Iancu, la retragerea ordonanțelor 
lui Hieronymi și la retragerea proiectului 
școlar Berzeviczy. In schimbul adestor 
„concesiuni", Românii să alegă în mai 
multe cercuri deputațl români cu, pro
gram guvernamental. In cercurile,mnde 
candidații oposiției nu pot fi învinși .-.de 
acei ai partidului libera), guvernul n’are 
nimic în contra (?), decă Românii vor pune 
candidați români naționaliști Spre șa ■ se 
pute combate astfel mai ușor candidații 
oposiționali maghiari. r

Numai puțini dintre Români —, țjice 
cronicarul — se îndoiesc în acest pact a 
lui Tisza. (Gura așa?) Pentru Maghiari, 
(jice, este însă o cestiune urgentă de a-se 
sci, decă pactul acesta esistă într’adever, 
seu este numai un fel de scornitură. Vreaf 
să liniștescă apoi pe cetitori în privința 
fondului lui Iancu, susținând, că comitetul 
„Asociațiunii" din Sibiiu n’ar fi primit încă 
nici o împuternicire oficială de a lua în 
posesiune fondul lui Iancu, oare se află 
încă la banca „Victoria" din Arad; nici 
acâstă bancă n’ar fi primit vre-o provo
care să dee banii „Asociațiunii".

Spune mai departe, că politicienii ro
mâni naționaliști mai radicali, nu numai 
că nu cred în pact, dâr die, că guvernul 
nici n’are dreptul se înstreineze menirea 
fondului iancu și „ Asociațiunea" nici nu-i 

pote primi de la el. Guvernul Tisza în 
strîmtore este gata să primescă ajutorul 
Românilor; Viena vede și ea bucuros a- 
câsta, der îndată ce vor trece puntea, nici 
unii nici alții nu vor mai voi să scie de 
Români. Contele Tisza va continua poli
tica tatălui seu nu numai față cu Ma
ghiarii, ci și față cu naționalitățile, âr 
Viena se va tocmi în paguba naționalită
ților cu Maghiarii acum ca și altă-dată.

Cronicarul lui „Bud. Hirl." își încheie 
observările sale cu următdrea interesantă 
caracterisare a tacticei de pactare, ce o va 
practica guvernul în fața alegerilor vii- 
tore :

— „Nu credem, că Tisza ar fi încheiat 
pact cu Românii chiar și cu prețui mode
rat amintit. Un astfel de pact probabil 
nici nu esistă și nu va fi; esistă însă ore- 
care cochetare cu naționalitățile, care din 
cas în cas se pdte schimba și într’un fel 
de pact local. Astfel de lucruri s’au obici
nuit a-se încredința înțelepciunei fișpani- 
lor. In astfel de cașuri resultatul este vic
toria candidatului guvernamental, der se 
pdte să fie și altceva. In urma acestor servi
cii conducătorii naționalităților devin fac
tori comitatensi, de ale căror dorințe tre
bue se se țină semă la alegerile coinuua- 
le și comitatense ori la acțiunile școlare și 
cultuiale. Astfel devine apoi decidătdre 
influența naționalităților în comitate, er 
maghiariraea va fi desarmată — ceea-ce 
este identic c’un pericol national"...

Etă cura cronicarul foiei maghia
re, — care bănuim a fi însuși Jancso Be- 
nedek — înțelege situațiunea de față ce 
ar fi de esploatat de cățră omenii guver
nului.

Lățiți cultura plantelor 
industriale în popor!

i.
Față de emigrațiunea din ce în ce 

crescândă a poporului nostru, în urma bi
rurilor celor multe și mari și a „sprijinu
lui binevoitor" al băncilor, este de dato
ria nostră a tuturor, să-i dăm povețe con
tinue și să-l abatem de pe calea pribegiei, 
îndemnându-1 pe calea progresului și a 
culturei, ca să producă mai mult și mai 
bun la el acasă. Esarainând lucrurile de 
aprope și cu seriositate, la noi nu este 
motiv plausibil de dosire și ducere la Ame- 
rioa, când acasă e destul pământ, der 
prost muncit și în părăgină. Decât a-le 

I trimite în minele și fabricele Pensilvaniei, 
Clevelandului, Ohio etc., brațele vigurdse 
de muncă, mai bine să le întrebuințăm și 
aplicăm la noi acasă la cultura și esploata- 
rea rațională a pământului, în agricultură, 
pomicultură, păduri, industrie etc.

Greșelile cele mari, comise de înain
tașii noștri nemijlociți, ori și cât de lău
dabil li-a fost scopul și tendința de a 
se opune sistematic și cu obstinație co
masărilor pământului de cultură și regu
larei lui din nou, dimpreună cu regularea 
bălților și tuturor .cursurilor de apă, ale că
ror conseoințe le vedem astădi și le sim
țim cu toții — se răsbună amar acum; că 
deși țăranul nostru ar» moșioră frumdsă, 
e liber de clacă și dijmă, der nu mai pdte 
lupta și a-șl ajuta sieși acasă, ci iau dru
mul Arnericei cu decile de mii, oa să se 
scape de datorii. Insă aoasă răul continuă 
și persistă în aceeași măsură și gravitate, 
pănă nu vom remedia răul însuși. Vom 
invedera-o prin un esemplu.

In special Țera Oltului, printe’o co- 
massare generală și regularea tuturor cur
surilor ei de apă, ce scobor din munte și 
traverseză șesul mănos, ducând și bogății 
imense spre Olt, ar pute în timp de 10 
ani se devină o a doua Lombardie și cea 
mai măiâstră grădină pe iume, de cari 
numai în California se găsesc. Der actual
mente, pe ia Recea și alte comune foste 
grănițeresci, grădinile și livezile, cari se 
pot uda — irriga — deși destul de pri
mitiv și necomplet, se vend și închirieză 
de 8 ori mai scump, decât livezile de cl. 
I, cari nu se pot irriga. Printr’o regulare 
generală a rîurilor, tdte livedile din drepta 
și din stânga lor s’ar pute irriga, începând 

din creerul munților și pănă în Olt, ca să 
se cosescă tdte de 5-—6 ori pe an, în loc 
de odată. Apoi nenumăratele prunduri, pe- 
trișe sterile, bălți etc. s’ar pută preface 
tdte în terenuri fertile și să nu cunoscă 
ce este seceta, ce este anul ploios la ele.

Cheltuelile necesitate la o astfel de 
operație generală, decă s’ar asoiia tdte 
satele din drepta și stânga unui rîu, și 
le-ar da la unul și același antreprenor ori 
inginer, ar veni forte ieftine și în 4—5 ani 
s’ar întorce cu totul înapoi. In urma lor 
pământul de cultură ar spori cu 30-50 
la sută în valore și producțiune, prin po
sibilitatea de a-1 munci și îngriji mai bine, 
fiind adunat și având cale deschisă <jiua 
și ndptea la el ; prin o mai bună împărțire 
și folosire a lui, după calitatea pământu
lui, și cu suprimarea ă o mulțime de spese 
și timp perdut, cu alergarea în sus și în 
jos; fără de nici un folos și rost, produc- 
țiunea fânului ar fl de 5—6 ori măi mare 
la jughăr și independente de mersul tim
pului și de an și după ea ar veni înmulțire; 
vitelor cantitativ și calitativ.

Er Ia comunele, unde nu au pășune 
suficientă pentru vite, la comassare prin 
suprimarea și reducerea miilor de rezdre, 
clinuri. pipiliști, bălți, surpături al căror 
folos este nul și nici proprietarii lor nu le 
cunosc, cu tot cadastrul și mapa, s’ar pute 
face o pășune comunală mai bună de vite, 
unde să-și potă ține (ifie-care văduvă și 
orfanii văcuța lor de lapte și se-și crescă 
și ei un vițel, căci acesta este spre binele 
tuturor și al țârei. Ținerea vitelor vara la 
grajd și hrănirea lor din mână este o uto
pie, pănă ce ele pot umbla în câmp laiarbă 
verde și în aer curat. Și apoi ținerea și 
economia vitelor trebue la noi să fie su- 
peridră și mai bănosă, decât plugăria, fiind 
pământul mai sărac și clima mai rece de
cât a țărilor vecine, cari pot produce mai 
ieftin și mai bun decât noi, porumb, grâu, 
rapiță, vin.

Românii și Tisza.
r Alkotmany11 de la 25 Decemvrie își 

arauseză cetitorii săi cu următorele rân
duri, ce dice că le-a luat din gura unui

* * *■
„fruntaș român." Etă ce se-i li declarat a- 
cesta:

— „Partidul guvernamental nu pote 
să ia o posiție hotărîtă cu Tisza, fiind-că 
lisza n’a împlinit și nici nu va împlini 
ceea-ce a. promis în vorbirea-program. Ro
mânii n’au fost împărtășiți de nici un fa
vor politic din partea ministrului președin
te și ei au esperiat, că el țTisza) tinde 
spre asuprirea Românilor. Cu tdte acestea 
noi Românii, neîndoios, simpatisăm (!!) cu 
atitudinea energică a lui Tisza. Părerea 
nostră este, că ceea-ce au lansat Apponyi, 
Kossuth și soți despre continuitatea de 
drept, despre violarea constituției și des
pre călcarea jurământului regesc, sunt un 
humbug. “

Este în tot cașul interesant — că în 
aceași di în care „Alkotmany" publică de
clarația de mai sus făcută de „fruntașul 
român" din Arad, «jiarul „Magyar Szd" 
care combate violent pentru politica con
telui Tisza, publică un lung articol datat 
din Arad, în care se dă strașnică năvală 
în contra Românilor aradani pe cari nu-i 
mai scdte din „coterie politică", „care pri- 
rnejduesce ințegitatea statului național ma
ghiar" și învinuesce pe episcopul romșln 
din Arad, că „cu .'scirea și învoirea lui" 
acea „coterie politică" cu „tendențe estre- 
me naționaliste" își jdcă rolul său în poli
tică. „Magyar Szd" face apoi apel la gu
vern să nu privesc.ă pasiv la „munca de 
subminare aradană", mai ales acum în a- 
junul alegerilor.

Geea-ce publică „Alkotmany" și ceea- 
ce se dice în articolul tiszaisztului „Magyar 
Szd", nu prea armoniză.

Resboiul riiso-japoneă.
De pe câmpul de resboiu au sosit 

în dilele din urmă soiri interesante. Le re- 
sumăra în următdrele:
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Port-Arthur.
Scirea despre recucerirea de cățră Ruși 

a colinei de 203 metri nici nu se desminte 
-din'parte japonesă, nici nu se confirmă din 
parte rusescă. La Londra a sosit o tele
gramă din Tokio în care se dice, că Rușii 
au recucerit ce e drept colina de 203 m. 
-der că amănuntele lipsesc. Se crede, că 
Rușii au surprins pe Japonesl și că în 
chipul acesta li-a sucoes a recuceri posi- 
țiunea ffirte însemnată, ce o pierduseră.

După o scire mai nouă din Tokio, 
armata asediatfire japonesă a atacat înăl
țimile situate spre răsărit de Kayanampu 
și le țin ocupate. După afirmările priso- 
nierilor, ar fi cătjut generalii Kondratenko 
.și Hilmann, er generalul lock ar fi fost 
rănit.

Agenția „Reuter“ anunță, că după o 
telegramă a amiralului Togo, cea mai mare 
parte a fl,otei japonese de la Bort-Arthur 
a fost retrasă.

Luptă în Corea.
Din Seul se telegrafeză, că în partea 

nordică a Coreei decurge o luptă violentă 
■între Ruși și Japonesi.

Flota baltică.
Tokio se crede, că flota lui Ka- 
n’a primit ordin să atace flota 
ci numai să supravegheze mișcă-

In
mimura 
rusescă, 
rile acestei flote.

Nu se crede, ca flota rusescă se cu
teze a merge pănă la Saigun. Decă totuși 
ar face acesta, Japonesii vor părăsi și 
blocada de la Port-Arthur și se vor uni 
cu celelalte forțe navale, ca să atace pe 
Ruși.

SC1R1LE DILE1.
/

— 13 (26) Decemvrie.

Fundațiune nouă. Octogenarul ca- 
Tionio din Blașiu Rev. Domn I. Rusa a 
;fâcut o fundațiune pentru stipendii în 
sumă de 8000 cor. Fapta creștinescă a 
'fundatorului, care și pentru parochia gr. 

• cat. din Sibiiu unde a fost multi ani pa- 
iroch și protopop, a făcut mult bine, n’are 
lipsă de laudă.

Prelegerea publică poporală, care 
.s’a ținut erl în sala de fisică a gironasiu- 
’1 ui gr. or. român din Brașov, a întrunit un 
frumos număr de Români brașoveni, între 
•cari am observat și numerose femei și 
ibărbați din poporul nostru din Scheiul 
Brașovului. D-1 prof. Aurel Giortea, mem- 
ibru în secția sciențifică a „Asociațiunei“ 
nostre a proiectat cu ajutorul Skioptiko- 
nului o serie de tablouri bine reușite, cari 
'ilustrau vifița și faptele lui Isus Christos, ț 
'Textul esplicativ al tablourilor proiectate 
a fost cetit de un elev al șcdlelor nfis- 
4re medii. In legătură cu aceste tablouri 
.d-1 prof. Giortea ni-a mai proiectat și 
•unele din cele mai mari și însemnate bi
serici din lume, însoțindu-le cu un cotnen- 
far la înțelesul tuturora. Conferențiarul a 
fost viu aplaudat la sfîrșitul instructivei 

.■sale prelegeri de cei presențî. „Asociațiu- 
■nea pentru cultura și literatura poporului 
român14, în al cărei servicii și-a pus d-1 
Ciortea cunoscințele sale, desvoltă prin pre
legerile de acest soiu, pe cari le dorim să 
■se continue cât de des, un mare interes 
iîn sînul.. poporului nostru, care ca și eri 
>va duce cu sine o mare mulțămire *sufle- 
tescă și pe lângă acesta și cunoscințe fo- 
Jositore.

„Ajutorul destat“ pentru clerul archi- 
•dieoesei de Alba-Iulia și Făgăraș a sosit la 
'Consistoriul din Blașiu în sumă de cor. 
204,025. Sunt împărtășiți 615 preoți. Suma 
cea mai mare, ce se împarte e 1200 cor. 
(numai doi primesc atâta), suma cea mai 
mică e de 35 cor. In lista venită de la mi
nistru numele preoților și de astă-dată sunt 
jnaghiarisate.

înmormântarea lui Șerban Bor- 
'* llină. Din Bucuresci se scrie: Vineri după 

amiadi s’a făcut înmormântarea neferici
tului doctorand Borhină. Intre alții ac
iuat parte la înmormântare d-nii d-rij pr<J>:2 

■fesor Cantacuzino, prof. Sion, Raooviceanu 
Pitești, efor Cantacuzino, Grojpî^s Urjăv, 
țeanu, Vranialic, Slătinjaț^^^ESșq^f^; 
Panaitescu, D. Ioneseuj-^Dtî^^^afherbșf7 
studenți în medicină interni și externi de 
ai spitalelor din Capitală, numeroși studenți- 
și studente de pe la cele-l’alte facultăți 
etc. Mulțime de corfine au fost trimise de 
Eforie, internii spitalelor civile, revista 
„Spitalul14, societatea jucătorilor de popice, 
funcționarii Academiei române, familia 
Popescu Giuruiu, „Uniunea14, consătenii

lui Borhină etc. Au vorbit d-nii: efor Gan- 
tacuzino și dr. Racoviceanu-Pitești, cari 
au arătat dragostea de muncă a lui Bor
hină. Carul funebru în drum spre Sf. Vi
neri, a fost oprit în fața localului asocia- 
țiunei studenților în medicină, unde au 
vorbit d-nii dr. Mirinescu, d-randul Jianu 
și d-randul Adolf Munteanu, președintele 
societăței studenților în medicină evrei. 
Cortegiul s’a îndreptat apoi spre cimitirul 
Sf. Vineri, unde s’au ținut alte discursuri 
de cătră d-nii Sivulescu, președintele „Uni 
unei14, Hâncu, șeful farmaciei spitalului 
Colțea, și d-1 C. Demetrian, intern al spi
talelor de copii. La orele 7. cosciugul a 
fost coborît în gropă.

Academia Română a ținut Vineri o 
ședință publică. Au vorbit d-nii Dr. Babeș, 
care a arătat mijlocele prin tari s’ar pu
tea combate malaria în România, er d-1 
Bogdan a făcut o comunicare asupra unor 
documente din secolul XV și XV1 rela
tiv la legăturile coraeroiale dintre Sașii 
din Brașov și țera Moldovei.

Concertul reuniunei române de cân
tar! din Brașov va avă loc, precum se 
scie, Joi sera’în sala Redutei. Publicăm 
astădi programa concertului: 1) F. Schu
bert „Rugăciune1* pentru cor mixt, soli și 
acompaniare de pian, 2) Trei cântece pen
tru sopran cu acompaniare de pian: a) P. 
Tschaikowsky „La bal“, I. Scărlătescu 
„Doină1* și H. Kirchner „Foie verde de 
bujor'*, 3) G. Dima. Din a doua Liturghie 
pentru cor mixt: a) Heruvicul, b) Sfânt e 
Domnul Savaot, o) Pre tine te lăudăm și 
d) Se se umple gurile nostre (cu solo de 
bas),4) Trei cântece pentru mezzosopran 
cu acompaniare de pian : a) R. Schumann 
Nimfea.b) Ed. Grieg Vent de lomnă și c) 
G. Stefăneșcu Mândruliță de la munte. 
5) Șese cântece poporale pentru cor mixt: 
a) D. G. Kiriac Jalea orfanului b) D. G, 
Kiriac.Străină pe lume, c) G. Dima Plu
gurile (cântec țărănesc) d) G. Dima Trei 
păstori (colindă) e) G. D'ma Astădi pro- 
rociile (colindă) f) G. Dima „Nu-i dreptate, 
nu-iu. — începutul concertului la firele 8 
sera. Bilete se pot căpăta în librăria d-lui 
Hiemescli, er în s^ra concertului la cassă.

Donațiunî de bine faceri în suma 
de 88.000,000 dolari. Diarele americane 
publică o statistică, din care reiese, că 
în anul 1904 s’au făcut în America pen
tru scopuri de binefacere, ajutorări la bi
serici și școli etc., donațiuni în suma de 
88 milione dolari. Intre acești bine-făcă- 
tori se află în primul loc milionarul ame
rican Carnegie cu 7.900,000 dolari, Roke- 
feller ou 5.500,000 dolari, Mrs Need și 
Mrs Wilder cu câte 2 milione dolari etc.

Un colac monstru de Crăciun. Un 
brutar,francos din Richtmond a espus prima 
di de Crăciunul gregorian în etablismen- 
tul seu un colac de crăciun, care cântă- 
resce 3500 funii. Pentru pregătirea aces
tui colac unic în felul său s’au întrebuin
țat înte altele 225 funți unt, 225 funți 
zahăr, 340 funți făină, 100 funți rnandule, 
160 funți citronat și 2600 ouă.

Sciri din streinătate. Din New-York 
se anunță, că inginerul șef al construcției 
canalului de Panama a conchis în rapor
tul seu pentru construirea canalului la ni
velul mării, er nu ou zăgazuri. O astfel de 
construcție va costa cu 500 milione mai 
mult și va cere 10 ani jmai mult de muncă, 
însă întreținerea canalului va costa mâi 
puțin.

— Din Posen (Polonia germană) se tele- 
grafieză că un mare foc a nimicit satul 
Zyskovicî, lângă granița rusă. Peste 1000 
de fimeni au rămas pe drumuri.

— Din Paris se telegrafiăză, că un de
tașament mai mare de trupe francese a 
suferit mari pierderi într’o ciocnire eu tru
pele indigene la Timbuctu în Sudan.

— DinjConstantinopol vine soirea, că în 
ținutul Yemen (Arabia de sud) a isbuqnit 
o revoluțiune. Indigenii resculațî au.^fife 
pat teritoriul între orașele Sana și

xandru III, căruia i-a promis, că va lăsa 
moștenire Rusia așa cum a găsit’o.

Reacționarii din școla procuratorului 
general Pobedenoseff susțin, că o consti- 
tuțiune, fie ea cât de restrînsă ar aduce 
peirea Rusiei autocratice. Rusia trebue să 
rămână cum este guvernată adi, ort alt
mintrelea va dispare, și eventual va fi 
chiar împărțită!? Apoi după tote altele 
se mai întrebă reacționarii: la ce bun să 
se introducă tocmai acum constituția în 
Rusia, când mai tote parlamentele euro
pene sunt în plină anarchie? Spectacolul 
parlamentelor austro-ungare, din Madrid 
și Paris, etc. nu e de loc încuragiator 
pentru a convoca uu parlament și în 
Rusia.

O altă obiecțiune e, că poporul rus 
nu e amator pentru reforme, er pressa 
rusă e în fașe.

. După cum stau a$i lucrurile în 
.Rusia, pănă când elementul reacționar va 
fi tare la palat, nu e de sperat în nici o 
ameliorare a situațiunei.

Resistentasi atacul Port-Arthurului.
— Urmare. —i

1. Configurațiunea terenului.
Port-Arthurul se găsesce pe cfista de 

a capului Liaotișan și tocmai acolo

teritoriul între orașele Sana și
-----------mciodA

Reacțiunea-4n Rusia. r
Intrunireaî'fppres^țțt^nțflor zeros loyu- 

' la Petersburg, luna treeuță, : yjSSil
„, J ITJJ niJ I î -■ • 1 ■'!) I • ' 11 ’•' ’ < , !_ _  - contra 27 pentru introdu»--^» 

' ’ ’ ‘ , au deșteorv
în.vastul imperiu al Țarilor speranți§?i^o 
^njțjutoțAădve a situațiunii politice. Lipwea 
se aștepta, că Țarul cu ocasia diler'sale

în adevăr așezarea* de libertăți publice.
Amară decepțiune însă! Diua de șf. 

Nicolae a trecut,, er Țarul n’a lansat nici 
un manifest cătră însetați! de libertăți 
Constituționale. Se dice, că autocratul s’ar 
fi referit la jurământul ce l’ar fi depus 
înaintea muribundului său părinte, Alm

I ri lor
lor cu 71- ci 
ț^nei constituțiuni în Rnsia,

ost 
unde se formeză peninsula Tigrului.

Marea cuprinsă între continent și pe
ninsula Tigrului formeză trei golfuri prin
cipale : primul spre nord lung de 2000— 
2500 și larg de 500—600 m., al doilea la 
vest lung de 1000 ro., larg de 4—500 rn., 

’er al treilea spre sud, unde peninsula Ti
grului se lâgă cu continentul.

In primul golf dă rîul Lun-ho-rio, care 
vine dinspre nord, acest rîu are trei aflu
enți principali pe drepta și unul pe 
stânga.
; Un alt rîu important vine dinspre 
vest și dă tot în marea interioră, {în gol
ful al doilea, acest rîu se numesce Jakun- 
sui-ho.

La sud de acest rîu curge un altul 
cu numele de Wantsiatun, de la vest la 
oșt și dlî în marea int.erifiră, în golful al 
treilea.

La nord-ost de Port-Arthur există un 
rîu principal Tahorio, ce curge de la nord- 
vest spre sud-ost.
£ La sud de Taho rio este rîul D. care 
curge în mare.

In oposițiune cu rîul Jakunsuiho cur
ge spre nord un alt rîu prinoipal îu baia 
Luisa.

Două rîuri importante curfi în direc
țiunea sud-vest și se varsă în marea interi- 
firă, trecând prin oraș. Aceste două rîuri 
sunt în oposițiune cu afluenții rîului Taho
rio și cu lîul D.

Pe costa de vest a capului Liao-tjșan 
se găsesc: baia Luisa, capul Abbs, baia 
Porumbeilor și capul Race.

Intre rîul Lunho-rio la apus, marea 
la sud și riul Taho-rio la nord-ost se gă
sesc un șir de înălțimi stîncose sub denu
mirea generală de lanțul munților Drago
nului.

u !• Vîiful cel mai înalt al acestuiflariț e> 
Șiakușan cu o altitudine între 1:185^1-200 
metri. huivV.v,

Cresta principală a^cșștoțbpauijfiLWJt 
aproximativ forma unui ș^țniqerșj^în<(jurpk 
orașului. Acest semicerc încep.e-de la nord 

.de golful prim al radei interiore se intin- 
de spre ost-pord pst sub numele, de-muu-, 
tale E^lungșan, apoi spre sud , silb.. ddnpj, 
mirea de lanțul muntos al Dragonului și 
în fine spre vest tenmn'ân'du-se între ora- 
iȘnțtMfthiu .fei niarej subudenuiaojiareajdeiMun- 
Xel^.ldfe-tftur^ wIirtBJeige-t alum els ioaanĂoio 

! jBt j^fpntelefsțlra.gpm’ilwji itfjfeHwnay haoîtec 
dihrtWI umile 'raablpr'inieipalafjsluht :i 

primpLjșKil.vmali dfiiJa.-noird^riurni.'fc'Kekuans 
(Tecuari, Țețoyartp-Tavan.cuj),iidiini oâneg'sef 
d^WlB Q.nRl/matțupe pplwrâ, șprtf sud- 
veIV-,Șy A) T u A. ce - se, .te rri'
1 n rflrifflA

P ă PA fff albi^ ^y|u î LVq-hop o op rpjtă,Erl.ungy 
sail, a| dofiev'icl L4 >>st, cel, :dip,tâiu.> 
spȘ; denumirea ,dc ^pXiîțh^^și^din, care

<r»(1 ftrtlW 
același puțne,,.^). .țr.ejjpa, nod „spre- ^upl ndp). 
al, țloileța, np^it Kinkițpp jdiq^irp^desUs 
parte: spre ost o ramură colinară, șubider?1 j 
numirea de Takușan, er spre vest o altă , 
ramură G. care merge pănă d’asupra ora-

. .. 7. . 1 I r 71 ■. , _ . 1

spre vest formând Muntele de aur, la vest 
de nodul Petușan, se găsesce un altul din 
care se desparte spre nord o ramură coli-' 
nară E.

Punctele cele mai înalte ale acestui 
lanț de munți sunt: Muntele de aur 130 
m. nodul Petușan 190 ro. și nodul Kinkin- 
tun 180 m. er plantele lui sunt mereu stân- 
cose.

La vest de oraș, între rîul . Lun-ho- 
rio și un afluent, ce se varsă pe drepta 
sa, se desvoltă de asemenea un lanț de 
munți în formă de semicerc în jurul ora
șului. Acest lanț pornesce de la nord, unde 
se numesce muntele Masa și Ant«ean, se 
întinde la vest cătră baia Luisa și a Po
rumbeilor sub denumirea de munții Etse- 
șan și Oglovai, apoi se prelungesce spre 
sud, paralel cu sorgintea rîului Iakunsui- 
ho. Muntele Etseșan se prelungesce spre 
sud sub formă de mici ondulațiunl (50— 
80 m.) pănă la muntele Liao-ti-șan.

Acest bloc muntos, cuprins între ma
re la vest și Lun-hoiio la ost, are trei 
noduri principale: unul ia nord, numit 
Vangtai, din care se desparte o ramură 
colinară spre sud, care merge și se termi
nă în rada interifiră; al doilea mai spre 
vest, numit Etseșan, din care se desparte 
o ramură spre sud-vest, și merge de sâ 
termină în rîul Jakunsui-ho.

înălțimea acestui al doilea grup de 
munți este de 150 m.

O altă înălțime importantă se găses
ce pe țermurele de vest al mării interio
re, care se unesce printr’o ramificațiune, 
spre vest, cu lanțul colinar, despre care 
s’a vorbit mai sus și care legă muntele 
Etseșan cu muntele Liao-ti-șan.

Acestă înălțime se numesce colina 
Lupului alb.

In peninsula Tigrului, dealungul ei, 
se găsesce er un șir de înălțimi al căror 
vîrf mai înalt este de 110 m.

In fine la Sud este muntele Liao-ti- 
șan înalt de 480 metri și care constitue, 
în formă de con, capul Liao-ti-șan. Rami- 
ficațiunile lui, cari se termină în mare, au 
în apropiere de țărm, înălțimi remarcabile ' 
de câte 50 la 80 m.

Trebue sâ se remarce, că toți mun
ții, de cari s’a vorbit mai sus, sunt stîn- 
coși, atât crestele cât și pantele lor, cât 
și colinele menționate, cari se despart din 
ei. In ce privesce configurațiunea gene
rală a terenului, după cum se pote dedu
ce din expunerea de mai sus, orașul Port- 
Arthur e încunjurat la nord, ost și vest 
de două semicercuri de înălțimi stânofise, 
cari nu se depărteză de el decât cu o dis
tanță cuprinsă între 4 și 7 km-

Imediat la sud se găsesc marea in
terifiră și înălțimile depe peninsula Tigru
lui, care închide, astfel la sud, aceste doue. i 
semicercuri.

Prin urmare orașul de jur,;Jnipc.f£uș 
e închis cu aceste obstacole nâiuralb.

La sud muntele Liaoâi-șanîn&rttheză 
sistem isolat. jim ‘I Iii .rnoT crqnT

După ce am vedut configurațiutfdăîJ
generală a terenului',•vîmprejn'mlbBart-Ar- 
thurului, ș1$y£xță,tăm.r.qiimJjsIa aplidab.iprinci-q 
piui fo/tifiqaițiuneț.flaifacestelterenrft Ic^ecr.^i 
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»Komana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana" dans de colonă în 5 figuri 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o In
troducere („în loc de prefață",) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana", unicul dans de colonă român. In 
iârna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acesta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei". La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, au jucat „Romana" 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
toomai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei".

Autorul broșurei esplică „Romana" în 
strînsă legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 
și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei", ca ori și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român se potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei", esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei. Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana" pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vede jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și 
oosta numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana* se pote procura de la -ti 
pografia A. Mureșianu, Brașov.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
<9in JBrasov, 

se pot procura următârele cărți:
(La xărțil.-. aici înșirate este a se mai adauge 

pa lângă portul postai aretat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Cărțâ de rugăciuni și predici.

Cuvântări bisericascl scrise de loan 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b 
porto.

Cuvântări bisericesc! de loan Pa
piu-. tomul III cuprinde cuvântări bi- 
iericescl acomodate pentru orl-ct timp; 
si pentru tone sărbătorile de peste au. Pe 
șângă predici, se mai află în text câte-o 
Instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-care 
tom separat costă 3 cor. (plus 10 b. porto).

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de F. Christ?. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări bisericesci pre serbătorile 
de preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. (pl. 30 b. porto.)

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob Ni- 
colescu,, editura lui Dr. E. Dăianu. Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 cor. (plus 10 b. porto).

„Cuvântări bisericesc! de Mas
sillon* traduse din originalul trances de 
Ioan Genț protopop gr.-oat. român al diecesei 
de Oradea-mare. — Deja la 1898 a apărut 
în Oradea-mare cartea cu titlul de mai sus 
oare cuprinde 17 predici de ale vestitulni 
orator eolesiastic frances. Predicile sunt 
împărțite de traducător după anul bisericesc 
resâriten, și fie-care este pusă la acea Dumi- 
neoă său sărbătâre, cu a cărei evanghelie 
se potrivesce predica. Un volum elegant de 
preste 400 pagini în 8° cn portretul lui 
Massilon. — Traducerea se distinge prin- 
tr’un limbagiîî alee. — Prețul 5 corone (6 
Lei 50) plus 30 bani porto.

Cuvântări funebrall și iertăciuni din 
autori renumițl, prelucrate de Titu Budu. 
Tom. II. preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

Subscrisul are onorea a aduce la cunosciința On. public, că vinde 
w cu prețuri de tot scăzute 

tote mărfurile din Magazinul seu 
precum: Stofe engleze pentru rochii de dame negri și colorate; Bhise 
de stofe și mătase; Flanele, Barclieturi, Creton și Zephire, Chifbnuri 
Schroll, Lingerie, Pânzeturi, Perdele de dantelă, asemenea stofe engleze 
pentru bărbați, Cămăși, Cravate, Batiste etc. Tricots pentru dame, băr
bați și copii.

Rog On. public a se convinge în propriul interes de prețurile cele ieftine.
Cu totă stima

LUDWIG M. FENYVESSI
Strada Vămei Wr. St.

^xxxxxxxxx] Mare ocasîune de Crăciun
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Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei 111 în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreirt Mu
reșianu, studiu istoric-literar de loan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din BlașiU, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
randii din Blașih.

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa“, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și Si- 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, umil din anii 
de mai înainte, când încă era major, âr 
altul din timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria, lui Avram 
lancu*, apwlul dat oătră ministerul de 
interne D. Perczel prin d-1 Dr. Amos 
Frânat n oausa fondului pentru monumen
tul lui Iancu. Prețul este 1 coronă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Vitezul*, tradițiunl, legende 
și schițe istorioe, de loan Pop-Reteqanul. 
Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umblat Pintea. Prețul 40 bani, 
plus 6 bani porto.

„Românul in sat și la 6ste*. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reieganul, ounoscutul și me- 
ritosul nostru scriitor poporal, a dat lite
rature! române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Dupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă 
țian. Prețul 2 cor. î-|- 10 b. porto).

„țăranul român și ungur 
Ardeal*, studiu psihologic poporal 
Paul. Prețul 1 cor. (-|- 5 b. porto).

„ David Almășiamc*, schițe
grafice de loan Popea. Broșura acâsta- 
presentă și multe momente de însemnă
tate latorioă. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

dln 
de I.

bio-

Din composițiunile pline de melodii 
românescl ale mult regretatului comtoidoe- 
român Ciprian Porumbescu, tipărite și pesat 
în edițiunl poporale de d-na Mariora Raliu 
născută Porumbescu, se află de vândare la 
Tipografia nostră următorele piese:

„Imn de urare* cu două voci, „Hora 
Prahovei*, „A cădul o rasă lină* cu voce, 
„Fluturaș de nopte" polcă, „Frunză verde 
mărgării cânt poporal, „Pe câmpiile Stup 
cei'1 polca mazurca, „Fata popii" cântec 
poporal. Fie-care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „Basme Iașene" vals, 1 cor. 50 b. 
plus 10 bani porto. „Polpouriu*, din opereta 
„Crai nou" 3 cor. și Ouvertura din ope
reta „Crai nou" 1 cor. 50 bani plus 10 
bani porto.

„Gazeta Transilvaniei “ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la zaraful Dumitru Pop și la 
Eremias Nepoții "W

f Culegător de litere 
) află imediat condițiune plăcută 
? și durabila în Tipografia losif 

J Marschall, Sibiiu, strada Mă-
> celarilor nr. 12. 1-3.1595,

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot fac© ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.
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CUI îl PLACE 
o față delicată și curată, fără pistrui 
o piele mole și un teint trandafiriu? 
Acela să se spele în fie-care di cu 
renumitul săpun medicinal 

Berdmantfs JiilienmilchsBife'

(Marea: 2 mineri.)
dela Bergmann & Co. in Dresden și 

Tetsehen a/E.
Se cagietii baaenta cm SO bani, 

în farmaciile: 
VICTOR ROTH la „Ursii", 
FR STENNER la ,,Leu“, 
JUL. HORNUNG la „Arap", 
TEUTSCH & TARTLER drop, 
farmacia W. LINGNER, 
J. B MIRSELBACHER sen.

în Brașov;

} în Sighișora.

«jV
Y

V

C0T

/

■ O «a© O

9 9

9 9

Pentru Austro-Ungaria.
P© lama . . Ș

P© sa as .... â4

MMV.. .. ..ttvk

ABONAMENTE
2L -A.

Râsete T r a n s i 1t ani© V
Prețul abonamentului este:

Pentru România ?i străinătate: 
?e 
Pe
Pe

îi*.

Abonamente Ia numerele cu data de Duminecă:
Pentru Austro-Ungaria: * Pentru România si străinătate:

h as ...
P@ !©§© Hal
P© lua!.

8
4 „

-.

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
-----o mandate poștale, o-----

Domnii cari se vor abona din nou, s6 binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Adiuiidstrațhmea

„GAZETEI TRANSILVANIEI."

prin s

ANUNCIURI
ssneat a se adresa subscribed 

admSms’&rs.Siifciins. Hm oasui 53a- 
ioi5<căr>iii metișii ssrausnssîts mari moși

de odaAiâ se face scădJme«t; 
aap-e ci^ssce cu cât p.ubitoaiMi«| 
2® fase mai *1® vnulte-ori.

Admi istr. «Gazetei

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


